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ontdaan was,  gnat bet niet opt diezelfde operatic nogmaale up sen gedeelte diet 
reeds gezaiverde hoeveelheid te bewerkstelligen. 

Die 18 millioen besteat dus uiet nit ruwe suiker maar nit melis en Iompen (*) 
Doze hoeveelheid wordt bier te ]node verbruikt. Daarvoor was noodig ~0.19~.887 
pond ruwe suiker, aangenomen, dst nit 100 pond ruwe snlker 90 pond molls en 
lompen komt. De belastlng op de rowe sniker bedr~agt f g2 per 100 pd. Wordt 
hier te lande 18.174499 pd. verbrulkt, dan zoude er eene sore van f $.998.368 
in de sehatkist moeten komen. Is die hoeveelheid eehter 20.193.887 pond, dan 
zoude de aeeijns moeten opbren~en f 4.492.655 of ongeveer twee en sen half millioen 
meer dan thane hot geval is. Allen natuurli~k in de vooronderatelling, dat de grond- 
slagen waarop de geheele redenering rust,  juist zijn. Ten allen o~'ervloede zij 
opgemerkt, dat dan de schatkiet hog niets ontvangt van de basterden, voorzoover 
die afkornstig zijn van de hneveelheid suiker naar elders uitgevoerd. Die 63.740.740 
pond suiker hehbeu hler aehtergelaten ongeveer 3 millioen pd. basterden, waarvan 
ook helaeting versehnldigd is,  doeh welke bij hot eijfer van f 4~.4.92655 niet in 
aanmerking zijn genomen. 

In de suiker-kwestie spelen de oijfers eene groote tel. Missehien dat daarom deze 
opmerkiug over de beeijferin~ van mr. U. van genoegzaam gewigt zal voorkomen, 
om hear eeu plaatsje in uw tljdsehrif6 te vergnnnen. 

Or: Aug. 1862. B . T .  

(*) Ik lear, op hot voorbeeld van mr. U ,  de kandij buiteu berekening. 

C o r r e s p o n d e n t l e .  .dan de Redadle. 
Bij de iuzage van hot oelangs ingediende ~vets-ontwerp betreffende de regeling 

van her Middel6aar Onderwio's , hob ik met genoegeu outwaard~ dat de Regering 
onder de verpligte vakkeu van onderwijs, ook de ~t~tltuld~oudlcunde engymnastlek 
heeft opgenomen. Volgens de memorie van toelichtlng, wenschte zij, even ale in 
]~ngeland, Duitschlend en Zwitserland, die vakken van onderwijs, bij one ook 
een natlonaal karakter te doen aannemen en hunne beoefening zoo algemeen mo- 
ge|ijk te mnken. Ik ~uieh dit denkbeeld te~ hoog~te toe,  doeh bij de praktisehe 
strekking, die in dat geheele ontwerp doorstraalt, verwonderde hot mlj groote- 
lijks, dat ik in die regeriogs-programma's geene melding gemaakt vend van her 
onderwijs in de 9ezondal~elddeer. Wear de Regering ann den eenen kant gezonde 
begrippen van economic en nene harmonisehe ontwikkeling van ligchaam en geest 
wenseht te bevorderen, ligt hot veer de hand, dat men daar ook verwaehten zou 
de bevordering van de kennis van de wetten van het leven in verband tot dehij- 
zondere en openbare gezondheld. 

Ken er eene betere gelegenheid gevonden worden om de studie van dieweten- 
sehap onder her yolk ingang te doen vinden, dan haar onder de yak]ten van bet mid- 
delbaar onderwijs eene plants to verteenen P Waarlljk wij zouden hot ale een ge- 
wigtigen step op den weg der openbare gezondheid aehten, indieu de hygiene 
onder de vakken van ouderwijs in de aanstaande wet werd opgenomen. Aan de 
openbare seholen met 3jarigen eursus zoo men de 6e]inselcn der #ezondheid~leer 
(algemeene) kunnen onderwi#en, terwijl ann de openbare hoogere bnrgerseholen 
met vollen eursus de gezond/wldeleer toe~epast op de onderseheidene takken van 
indus~rie zou kunnen gedoeeerd worden, om eindelijk nan de Polyteehnische school 
dit onderwi~s voort te zetten e n  die wetensehap toe te passen op hot bouwen van 



~abrleken en werkplaatsen, openbaro en bijzondore gebouwen, wegen, waterwerken, 
den mijnbouw, den scheepsbouw enz. 

Ik geloof, dat men door eene zoodanige geleldelijke opeenvnlglng dat yak van 
onderwijs gereedelijk bij her yolk ingang za] doen vinden en ,  als hot good ge- 
doceerd wordt, uitstekend vee! nut voor den technicus, indostrieel en handwerks- 
man 4n hot bijzonder en de maatschappij in her a]gemeen zal stichten. Wanneer 
de bouwkundige, industrieel of handwerksman met die kennis is toegerust, zal hij 
gewis zichzelf en hot publiek niet meer zooveel schade berokkenen,- door slechto 
inrigting van gebouwen en werktulgeu r zal hlj gaande weg de schadelijke too- 
mouton leeren af to wenden , die uit den arheid en de bewerkte stoffen ontstaan. 

Daar hot mij aaugenaam zon zijn, zoo deze opmerkingen nog in tijds onder de 
oogen der vertegenwoordigiug konden komen, neem ik de vrijheid u beleefd te 
verzoeken dit schrijveu in hot eerstvolgendo nommer van uw geavht Tijdschrift op 
te nemen. Dr, S. Sr. 

lOver de wenaehelijkkeid eerier algemeene versioreiding van hygi~ne-6eglnaelen , zal, naar 
to O' vertrouwen, geen twijfel belweven geo2oloerd ~e worden. Zels andera is hot eeMer 
ket aanleeren diet 6eginselen onder de verloli!lte vakken olo te nemen. ~r  ia ~ooveel da2 
bij her Middelbaar Onderwifl nieuw moot georganiseerd morden, dot men metreden 
huiverig moot zid'n om die vakken, bui~en bepa.alde noodxakel~kl~eld, hog te vermeer. 
deren. Hot komt ons dan ook root, dat de 9e~erde 8. in zone wensek wel wal ver gaat. 
Men moet nieg te hard van stal #aan , maar een zoo lanqe en moeijelijke wey te door- 
loopen 18. Er in naar onze beseheiden meenlny dan ook te ralnder nood~akelijkheid 
om de hyyikne al, afzonderlijk vuk voor te 8ekrid'ven , omdat de eerste beginselen 
daarvan 9evoegel~k in de lea der nataurkunde lkunnen gegeven wordgn, even al* 
eenige regels betred~ende de reyeringsxory bij dat onderwerp van zelve bO do 8taat- 
huishoudkuado te pas komen. In  elk geval zoo de gszondheidsleer op do vorsohil- 
lende beroepen eu bedri~veu toegepast, die de 8. reed~ in de lwogere burgersoholen 
met vollen oursua wil gedoceerd ~ien, o. i. meet op de 1oo:'ygeolmische ~chool te kuia 
behooren, g~o.] 


